
No dia 3 de janeiro, os alunos do 5º C vieram à Bibliote-
ca, acompanhados pela professora de Educação para a 
Cidadania, Inácia Cruz, para partilhar os testemunhos 
que recolheram junto das suas famílias sobre os concei-
tos centrais do projeto. No dia 14 de janeiro, foi a vez de 
os alunos do 7º A virem à Biblioteca, acompanhados pe-
la professora Carmen Caeiro, na aula de Cidadania e 
Desenvolvimento, para a realização de um trabalho so-
bre as aprendizagens adquiridas na sessão sobre 
“Segurança na Internet”. 

Mais vale prevenir 

Escola Básica André de Resende 
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Encontro Intergeracional 

No dia 7 de janeiro, cinco ele-
mentos do grupo "Vida Ascen-
dente" visitaram a nossa biblio-
teca para cantar os Reis. A as-
sistir, estiveram alunos do 6º e 
do 8º anos, os quais foram 
acompanhados pelas professo-
ras Helena Barreto, Maria de 
Fátima Izá e Maria José Cardo-
so. No final, houve ainda tempo 
para conversar, ler um poema 
e comer bolo-rei. 
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Concurso de Natal 

Ler para incluir 

O projeto "Ler para incluir" continua. Neste âmbito, os 
alunos do Centro de Apoio às Aprendizagens têm vindo 
regularmente à Biblioteca para sessões de leitura. 

Os alunos são acompanhados pelas professoras Carla 
Figueira e Clara Elias. 
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Foram afixados na Biblioteca diversos cartazes apelati-
vos, produzidos pelo centro de sensibilização Segura-
Net, no contexto do projeto "Navega em Segurança".  

Navega em Segurança 
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Decorar a BE 

No âmbito do projeto "Decorar a BE", encontram-se ex-
postas na Biblioteca três telas com frases e ilustrações 
sobre o livro e a leitura. 
Este projeto, já iniciado em 2016/2017, é orientado pela 
Professora Maria João Machado. 
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Atividades a decorrer 

Atividades previstas 

 Comemoração do dia mundi-

al da poesia - março 

 Comemoração do dia mundi-

al do teatro - março 

 Comemoração do dia mundi-

al do livro infantil - abril 

 Comemoração do dia mundi-

al do livro - abril 

 Comemoração do dia 25 de 

abril 

 Passeio com livros - a definir 

 Semana dos afetos - 11-15/

fevereiro 

 Feira do livro - 7-22/março 

 Semana da leitura - 11-15/

março 

 Encontro com a escritora  

Sara Rodi - 14/março 

 Comemoração do dia mundi-

al do sono - março 

 

 “Uma lição na biblio-

teca” – dinamização 

de aulas no espaço 

da biblioteca 

 “Boas práticas em 

contexto de bibliote-

ca” 

 “Como realizar um 

trabalho de pesqui-

sa?” 

 Exploração do refe-

rencial “Aprender 

com a biblioteca es-

colar” 

 “Ler para Incluir” 

 Prémio “Leitor +” 

 Cinema na BE 

 Blogue “Leituras e 

Olhares”: http://

leituras-

olhares.blogspot.pt/ 

 Página de face-

book: https://

www.facebook.com/

Biblioteca-Leituras

-e-Olhares-

113407202065774/ 

 Clube de Leitura 

“Livros à Procura 

de Leitores” 

 “Mais vale preve-

nir” 

 “Navega em segu-

rança” 

 “Decorar a BE” 

 Concurso Nacio-

nal de Leitura 

 “Tempo de Ler” - 

sugestões de leitu-

ra 

 Partilha interge-

racional de leitu-

ras 

 Clube de xadrez 
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Endereço eletrónico: 

be-ebar@aegp.edu.pt  

Outras informações 

Escola Básica  

André de Resende  

ESTAMOS NA WEB! 

http://leituras-

olhares.blogspot.pt/ 
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A Biblioteca possui uma sala polivalente, dotada de um quadro interati-

vo, bem como 12 tablets disponíveis para a dinamização de ativida-

des. Existem, além disso, 6 computadores fixos que podem ser utiliza-

dos autonomamente pelos alunos.  

Na página do Agrupamento existe um separador, situado na barra su-

perior, intitulado “Biblioteca”. Aí, para além do acesso ao nosso blo-

gue, poderá consultar o catálogo em linha de todas as bibliotecas do 

Agrupamento. Para pesquisar a existência de qualquer livro deverá, 

neste separador, escolher a opção “Pesquisa de Documentos”. 
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